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مظاهرات في المخيمات الفمسطينية في سورية بمناسبة عيد الفطر "
 "تطالب بتحييد المخيمات وجعمها منطقة آمنة

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت جراء الصراع الدائر في سورية .

  إجالء النازحين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك من منطقة عدرا
. إلى دمشق بعد تدهور األوضاع األمنية هناك

  سكان مخيم اليرموك يزورون مقبرة الشهداء ويضعون أكاليل زهور
. على أضرحة شهداء المخيم

 أبناء مخيم خان الشيح يحتفلون بأول أيام عيد الفطر رغم األلم والحزن .

 منع أهالي مخيم النيرب من الذهاب إلى مقبرة الشهداء .
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 :ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك وجد في مشفى المجتيد مقتواًل بعد أن تم " عماد عبد الحفيظ"الشاب 

 إلى، من وسط عاصمة دمشق في منطقة ساحة األشمر وتم اقتياده 7/8/2013خطفو يوم أمس 
 (األونروا)يشار أن الضحية ىو موجو التربية الرياضية في وكالة الغوث الدولية  ،منطقة مجيولة

 .في سوريا

 
 عماد عبد الحفيظ

 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل بأن أىالي مخيم اليرموك خرجوا بعد أداء صالة عيد الفطر بمسيرة 
اتجيت إلى مقبرة الشيداء القديمة والجديدة لمترحم عمى أرواح الشيداء، وقد طالب المتظاىرين 

بوقف القصف عمى المخيم وفك الحصار عنو وجعمو منطقة آمنة، إلى ذلك ال يزال الجيش 
النظامي يغمق مداخل ومخارج المخيم ويمنع األىالي من الدخول إليو أو الخروج منو، ما تسبب 
بنفاد جميع المواد الغذائية والخبز واألدوية والمحروقات منو، ىذا إضافة إلى استمرار انقطاع 

التيار الكيربائي عن جميع مناطق المخيم منذ أكثر من ثالثة شيور عمى التوالي، أما من جانب 
العمل األىمي أبت مؤسسات العمل األىالي ومن ضمنيا ىيئة فمسطين الخيرية إال أن ترسم 

 .البسمة عمى وجوه أطفال المخيم من خالل تقديميا ليم عيديو رمزية وقطعة من الحموى
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 الشهداء مخيم اليرموك لمقبرة أهالي زيارة

 مخيم خان الشيح
 النصب التذكاري لشيداءر عمى وىزالأكاليل ضع ولنظم سكان مخيم خان الشيح اليوم مسيرة 

فمسطين والذين سقطوا جراء الصراع الدائر في سورية، ومن جانب أخر يعاني سكان مخيم خان 
 ،الشيح من استمرار انيمار القذائف عميو والذي تسبب بنزوح عدد كبير من األىالي من المخيم

كما يشكو األىالي من أزمات معيشية خانقة في ظل استمرار انقطاع التيار الكيربائي 
 .واالتصاالت والنقص الشديد في المواد الغذائية والدقيق والمحروقات

 
 المسيرة التي خرجت صباح اليوم في مخيم خان الشيح
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 مخيم النيرب
أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بأن الجيش النظامي منع أىالي مخيم النيرب من الذىاب إلى 
مقبرة الشيداء في المخيم في أول أيام العيد وقام بقطع الطريق عمييم عند معمل االسمنت عمى 

الطريق الرئيسي لممخيم بحجة أن ىناك اشتباكات خمف المقبرة بين مجموعات الجيش الحر 
 .والجيش النظامي في المطار

 
 عدرا ريف دمشق

مأساة جديدة يعيشيا النازحون الفمسطينيون من أبناء مخيم اليرموك الذين يقطنون في مدينة أبناء 
بريف دمشق بسبب اشتداد المعارك ىناك بين مجموعات  الشيداء التعميمية في منطقة عدرا

الجيش الحر والجيش النظامي ما أدى إلى سقوط عدد من القذائف عمى مدينة أبناء الشيداء 
وأصبحوا في دائرة الخطر لذلك أطمق ىؤالء صرخات استنجاد واستغاثة وطالبوا من منظمة 

رسال فريق  اليالل األحمر العربي السوري بالتواصل بين طرفي النزاع إليقاف أعمال العنف وا 
 التدخل واإلخالء لنقل النازحين من المدينة إلى مكان آمن، كما دعوا وكالة الغوث الدولية

 إلى تأمين أماكن بديمة بشكل عاجل ليم، وبناء عمى ذلك قامت مؤسسة بصمة األونروا
االجتماعية باالتصال مع كافة الجيات المعنية ووضعتيم بصورة الوضع األمني المتردي في 

مدينة أبناء الشيداء، ىذا وقد أثمرت اتصاالتيا عن قيام حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح 
.  حافمة ركاب إلجالء النازحين من منطقة عدرا إلى دمشق20باستئجار 

 شخص نزحوا من مخيم اليرموك بعد أن سيطرت مجموعات الجيش الحر 800الجدير ذكره أن 
 .17/12/2012عميو في 

 
 :لجان عمل أهمي

أقامت مؤسسة جنين الرياضية صالة ألعاب ألطفال مخيم اليرموك بمناسبة قدوم عيد الفطر 
السعيد، وذلك بيدف رسم البيجة عمى وجوىيم والتخفيف من معاناتيم وأوضاعيم اإلنسانية 

. الصعبة التي يعيشونيا جراء الحصار واستمرار سقوط القذائف عمى المخيم
وذلك  (أرسم بسمة )أما في مخيم خان دنون فقد قامت ىيئة فمسطين الخيرية بحممة تحت عنوان 

من خالل زيارة الييئة لبعض مراكز اإليواء وقدمت ليم مالبس العيد كاممة، كما وزعت مبالغ 
 طفاًل وذلك لألطفال الذين يبمغون من العمر 1150مالية لألسر الفقيرة في المخيم ليزيد ذلك عن 

.  عاماً 16ما دون 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 
 مالبس العيد وتقديمزيارة الهيئة لبعض مراكز اإليواء 
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